
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v tập trung tuyên truyền khẩn trương 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Báo Ninh Bình;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố.  

 
 

Thực hiện Văn bản số 44-UBND/VP6 ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố tập trung triển khai, thực hiện tốt 

một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều 

hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên thông tin về tình hình dịch 

Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân để người dân không hoang 

mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuyên 

truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế (thực hiện 5K…); bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; không tụ 

tập đông người; hạn chế tổ chức các sự kiện; giữ khoảng cách nơi công cộng.  

2. Tiếp tục phát sóng 33 file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, 

các biện pháp phòng chống người dân cần biết mà Sở Thông tin và Truyền thông đã cung 

cấp trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và 

các phương tiện truyền thông khác tại địa phương. 

3. Tập trung tuyên truyền vận động người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone 

trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây 

nhiễm nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch.  



Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

phối hợp triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện những thông tin sai lệch trên báo chí và 

mạng xã hội, thông tin về Sở TT&TT để kịp thời xem xét, xử lý. 

Trân trọng! 

Chế độ thông tin nhanh: Đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về các trường 

hợp đưa tin sai sự thật trên báo chí và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh 

Mail: bcxbninhbinh@gmail.com; Đt: 02293.891.122; 0982.133.916  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

 

 

Trần Thị Thảo 
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